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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ اگست ٢٨

  عبدهللا عبدهللا

 نتايج بازشماری آرای انتخابات رياست جمھوری افغانستان را قبول نمی کند

 سابق نتايج بازشماری آرای انتخابات رياست ۀ، نامزد انتخابات رياست جمھوری افغانستان و وزير خارجعبدهللا عبدهللا

 امروز مسلمان. ی کندقبول نمرا جمھوری انجام شده توسط کميسيون مستقل انتخاباتی و تحت نظارت سازمان ملل 

 . گزارش دادAFP اين مطلب را به آژانس خبری عبدهللا ۀسعادت، نمايند

  . ديگر در بازشماری شرکت نمی کردند ،امروز ناظران از تيم ھای ھر دو نامزد

، وزير مالی سابق افغانستان اکثريت محمد اشرف غنی احمدزیبر اساس اطالعات اوليه کميسيون مستقل انتخاباتی، 

اما رئيس سابق وزارت امور خارجه از قبول اين نتيجه .  به دست آوردجون ١۴ را در دور دوم انتخابات در روز ءآرا

  .ی گيری با تقلب برگزار شدأخودداری کرد و گفت که ر

نستان بسيار خطرناک است چراکه در شرايط بی ثباتی کارشناسان می گويند که اوضاع بحرانی پيش آمده برای افغا

  .بسيار فعال می شود " طالبان"سياسی جنبش 

  

  :يادداشت

، باشد سرجايش، مگر آنچه مسلم است از اوضاع  و يا نه بگوئيم» سياه زبان«اين که آيا حق داريم پيشگويان پورتال را 

بلکه تمام دشمنان افغانستان بيشتر از ھمه پاکستان و سود بجويد، اين تنھا طالب نيست که می تواند در افغانستان بحرانی 

  .امريکا، سود بيشتر خواھند برد

 پاکستان از آن رو که در موجوديت بحران در افغانستان، از يک طرف زمينۀ دست درازی ھايش در افغانستان فزونی  

ياليزم امريکا ميليارد ھا دالر کمک پولی و نظامی می يابد و از جانب ديگر به خاطر نقش کنترول کنندۀ بحران، از امپر

  .ريافت می داردد

امريکا بدان سبب از تشديد بحران می تواند سود بجويد که با تشديد بحران می تواند با خاطر آسوده و در ظاھر به 

صد ھا معاھدۀ دايمی اختيار نموده، به منظور حفظ دستآورد ھای کشور غربی از تاراج طالب، در افغانستان اقامت 

  .ننگين تر از معاھدۀ ديورند را بر زمامداران ميھنفروش افغانستان تحميل بدارد
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